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Comunicarea pe care am cinstea sã o prezint în faåa Domniilor voastre aduce în discuåie un
fenomen etno-cultural a cãrui evoluåie, rapidã în ultimul timp, a depins æi depinde în mare mãsurã æi astãzi de 
un complex de factori geografici, economici, istorici, demografici, administrativi æi etnici.

Este vorba de aæezãrile omeneæti care au fost cercetate de cãtre sociologi, istorici, etnografi,
antropologi, geografi æi definite în general în raport de structura morfologico-funcåionalã. De cele
mai multe ori sunt folosiåi trei termeni: aæezare, sat æi habitat, ultimul preluat din expresia francezã
«habitat rural». Unii cercetãtori acordã aceeaæi valoare semanticã termenilor aduæi în discuåie, alåii,
luând drept criteriu aria de rãspândire æi caracterul locuirii, definesc satul ca un întreg teritorial,
delimitat æi constituit din: vatrã, moæie sau hotar æi populaåia ruralã. Aæezarea are o sferã mult mai
largã (incluzând-o æi pe cea de sat) æi înseamnã ansamblul construcåiilor gospodãreæti organizate în
unitãåi funcåionale, fie grupate în vatra satului, fie risipite în hotarul satului, fie izolate în poieni, în
pãduri sau în golul alpin, constituind aæezãri temporare pastorale, forestiere ori turistice.
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Folosind conceptul de aæezare potrivit acestei definiåii, la care noi înæine ne-am adus
contribuåia, vom cãuta sã urmãrim fazele prin care trec aæezãrile din Åara Bârsei în evoluåia lor.

Ne oprim asupra aæezãrilor rurale în special, iar acolo unde aæezãrile urbane au evoluat din
cele rurale vom cãuta sã analizãm contextul etno-istoric în care apar semnele unei structuri de tip urban.

Pentru a urmãri evoluåia în timp a aæezãrilor bârsane trebuie sã analizãm ponderea pe care
factorii geografici, economici, istorici, demografici æi etnici au avut-o asupra configurãrii unui
anumit tip de aæezare, schimbãrile survenite în timp æi tendinåele de evoluåie în viitor.

În primele faze de evoluåie a aæezãrilor, factorii geografici: relieful æi clima au avut un rol
mai însemnat în zonele montane æi colinare. Aici au fost preferate platformele însorite æi terasele
vãilor, coastele mai domoale ale dealurilor. Ca urmare, în aceste zone iau naætere aæezãri risipite æi
rãsfirate, acolo unde terenul o permite. În zonele de câmpie aæezãrile capãtã o structurã adunatã
întrucât aici se face o delimitare precisã între vatra satului æi hotarul satului; gospodãriile sunt
amplasate în vatra satului, aæezate de-o parte æi de alta a unei uliåe. În Åara Bârsei, o depresiune care
cuprinde toate formele de relief, întâlnim toate tipurile de aæezãri: risipite, rãsfirate æi adunate.

Factorul economic, prin tipul de economie æi profilul ocupaåiilor, imprimã aæezãrilor o
anumitã fizionomie exprimatã în modalitatea de împãråire a proprietãåii funciare în diferite categorii
cu anumite funcåii economice: pãdure, pãæune, fâneåe æi teren arabil. Ponderea acestora variazã în
raport cu factorul geografic. Totodatã, existenåa unor materii prime peste nevoile de consum local
(lemn æi lânã, în special), ca æi posibilitãåile de comercializare a produselor, a fãcut ca unele aæezãri sã
se specializeze într-un anumit tip de ocupaåii. Aæa se explicã apariåia a trei zone care au dezvoltat
pãstoritul de transhumanåã: Sãcele, Bran æi Æcheii Braæovului. Componentele gospodãriei depind în
mare mãsurã de tipul de economie practicat de fiecare aæezare în parte. Din acest punct de vedere
putem remarca evoluåia aæezãrilor rurale risipite æi rãsfirate spre tipul de aæezare adunatã, cu
gospodãrii dispuse de-o parte æi de alta a unui râu care a favorizat construirea unor instalaåii de
prelucrare a lânii æi a lemnului, aæa cum sunt satele situate pe vãile Moeciului, Æimonului din Bran
sau Zãrneæti pe valea Bârsei, în primele faze de dezvoltare a aæezãrii rurale. 
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Cercetãrile etnografice întreprinse de cãtre autorul lucrãrii cu caracter monografic Åara

Bârsei, cercetãri coordonate de cãtre N. Dunãre, au identificat mai multe tipuri de aæezãri sub raportul
funcåiei economice, æi anume: sate pastoral-agricole (Poiana Mãrului, satele brãnene, satele sãcelene) cu
pãstorit ca ocupaåie de bazã, sate agricole-pastorale (satele situate în zona colinarã a Åãrii Bârsei) în care
agricultura deåine ponderea în raport cu pãstoritul æi sate agricole situate în susul Åãrii Bârsei (Stupini,
Bod, Hãlchiu) specializate în grãdinãrit destinat comercializãrii produselor pe piaåa Braæovului.

Un factor economic care æi-a pus puternic amprenta asupra evoluåiei aæezãrilor din Åara
Bârsei a fost comeråul, atât cel dintre aæezãrile bârsane, cât æi, mai ales, legãturile comerciale cu
aæezãrile æi târgurile de peste Carpaåi prin Bran, Oituz æi Buzãu. Aæezãrile situate în apropierea
drumurilor de acces peste Carpaåi au cãpãtat, o datã cu dezvoltarea comeråului, aspectul unor aæezãri
adunate, cu gospodãrii dispuse de-a lungul drumului, primele gospodãrii având o preponderentã
funcåie comercialã (prãvãlii). Factorul comercial, æi economic în general, a contribuit la evoluåia
aæezãrilor Æcheii Braæovului, Sãcele æi Zãrneæti de la tipul risipit, cu gospodãrii rãspândite pe coaste
æi dealuri, la aæezãri cu preponderent caracter urban.

În strânsã legãturã cu factorul economic se aflã æi factorul demografic; dezvoltarea
industriei în aæezãrile urbane din Åara Bârsei a atras populaåia din satele risipite æi chiar din alte zone
ale åãrii, ceea ce a condus la apariåia unor aæezãri urbane, aglomerate, în care se constatã disoluåia
elementelor culturale tradiåionale æi, treptat, implementarea acelora care åin de fenomenul
globalizãrii. Acelaæi factor economic a condus æi la constituirea unor nuclee de gospodãrii adunate în
locurile cele mai accesibile din satele de vale ale Åãrii Bârsei, ai cãror proprietari împletesc ocupaåiile 
tradiåionale cu munca specializatã æi diferitele tipuri de întreprinderi din acest spaåiu
antropogeografic.

Factorul istoric s-a împletit în Åara Bârsei cu cel administrativ æi mai ales cu factorul etnic.
Åara Bârsei a fost, pânã în primele secole ale mileniului II când se organizeazã statele feudale, un
teritoriu stãpânit de români organizaåi în obæti sãteæti, cu structuri socio-economice organizate pe
baza dreptului obiænuielnic românesc. Vremelnica stãpânire maghiarã a Transilvaniei, susåinutã de
Biserica catolicã, se întinde treptat æi în sud-estul Transilvaniei. Aici, în spaåiul bârsan, sunt
colonizaåi saæii, în cele 13 aæezãri aflate sub autoritatea Braæovului – aæezare în jurul cãreia va gravita
viaåa economicã din acest spaåiu. Iau naætere aæezãrile cu populaåie mixtã dar æi cu structuri
etno-culturale mixte, în care interferenåele æi împrumuturile reciproce sunt evidente în toate
domeniile care au fost adaptate specificului fiecãrei etnii. Saæii au adus cu ei unele elemente culturale
cum ar fi: tipul de aæezare în organizare geometricã, o anexã a gospodãriei multifuncåionalã numitã
æurã, tipul de gospodãrie în aæezare liniarã cu o curte franconã, împãråirea terenului în forme
geometrice patrulatere, dispunerea radiarã a uliåelor plecând dintr-o piaåã în care sunt amplasate
biserica æi æcoala, o agriculturã cu asolament trienal, cu teritoriul satului împãråit în trei câmpuri. Tot
etniei germane datorãm adoptarea unor tehnologii cu privire la prelucrarea materiilor prime.
Aæezãrile sãseæti au fost întemeiate în vecinãtatea celor ale românilor autohtoni, de la care împrumutã 
planul locuinåei cu trei încãperi, cu tindã pe mijloc; în schimb, populaåia româneascã adoptã
dispunerea liniarã a componentelor gospodãriei æi æura, ca anexã, întrucât aceasta corespundea
nevoilor unei gospodãrii agricole pastorale: adãpost pentru vite, arie pentru îmblãtirea cerealelor æi
spaåiu pentru depozitarea furajelor.

Am schiåat doar câteva dintre aspectele pe care tema abordatã le are în vedere, scopul fiind
acela de a demonstra cã este necesarã o cercetare etnologicã a evoluåiei fiecãrei aæezãri din Åara
Bârsei, o cercetare complexã de tip monografic (metoda monograficã aæa cum a fost definitã de
Æcoala lui Gusti), într-o viziune diacronicã, pentru a surprinde æi perspectivele sau, mai bine zis,
pentru a oferi o imagine a unei viitoare aæezãri în care tradiåia trebuie împletitã cu elementele de
modernitate.
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